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Pressmeddelande    Jordbro, 18 juni 2014 
 
 
Recipharm och CTC inleder nytt samarbete 
 
CTC Clinical Trial Consultants AB i Uppsala och Recipharm Pharmaceutical Development AB i Solna 
har inlett ett samarbete. 
 
Samarbetet ger bolagen möjlighet att erbjuda fullständiga fas I-studieupplägg, bland annat 
utveckling och tillverkning av material till kliniska prövningar. Samarbetet omfattar planering, 
genomförande och utvärdering av kliniska prövningar. 
 
Maria Lundberg, General Manager Recipharm Pharmaceutical Development AB, kommenterar: ”Det 
känns fantastiskt bra att vi har fått till stånd detta samarbete. CTC är en synnerligen meriterad 
aktör inom kliniska prövningar och driver en unik fas I-avdelning vid Uppsalas universitetssjukhus 
Akademiska Sjukhuset. Tillsammans kan vi erbjuda våra kunder snabbare och kostnadseffektivare 
fas I-studier. Hädanefter kan vi ta ett helhetsansvar för att samordna processen, något som vi tror 
kan vara värdefullt för mindre företag med virtuell verksamhet.” 
 
CTC Clinical Trials vd Bengt Dahlström kommenterar: ”CTC och Recipharm har lång erfarenhet av 
såväl kontraktsutveckling och tillverkning som av forskning i tidig klinisk fas. Det är verkligen 
glädjande att vi nu kan presentera ett gemensamt tjänsteerbjudande. Kunder som använder sig av 
vår systematiska och integrerade arbetsprocess kan minska ledtiderna för sina projekt, och får 
samtidigt mer information om de önskvärda egenskaperna i läkemedelsformuleringarna. En 
hörnsten är adaptiv design: Vi plockar ut mer data ur varje studie, och anpassar studiens 
utformning löpande mot bakgrund av denna information – allt inom ramen för ett och samma 
protokoll.”  
 
 
För mer information kontakta: 
Maria Lundberg, General Manager Recipharm Pharmaceutical Development AB 
E-mail: maria.lundberg@recipharm.com, tel: +46 8 602 52 73 
 
Bengt Dahlström, VD CTC Clinical Trial Consultant AB 
E-mail: bengt.dahlstrom@ctc-ab.se, tel: +46 703108587 
 
 
För mediaförfrågningar, kontakta Tristan Jervis eller Alex Heeley på De Facto Communications: 
E-mail:t.jervis@defacto.com eller a.heeley@defacto.com 
Tel: +44 (0) 207 861 3019/3043 
 
Om Recipharm 
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) 
inom läkemedelsindustrin med säte i Sverige och har cirka 1 500 anställda. Recipharm erbjuder 
tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och 
farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar för närvarande omkring 200 olika produkter 
åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 2,1 
miljarder SEK och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige, Frankrike, 
Storbritannien, Tyskland och Spanien med huvudkontor i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie 
(RECI B) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. 
 
För ytterligare information om Recipharm och våra tjänster, vänligen besök www.recipharm.com. 
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Om CTC  Clinical Trial Consultants AB 
CTC AB är ett specialist CRO som fokuserar på kliniska forskningsstudier I tidig fas (0/I/IIa). Vi 
erbjuder våra tjänster till läkemedels-, medicintekniska-, och CRO företag. CTC AB bedriver sin 
verksamhet i en dedicerad forskningsklinik (12 sängar) på Akademiska sjukhuset I Uppsala och 
driver dessutom två forskningsmottagningar I Uppsala och Linköping för fas II-IV studier. 
Forskningskliniken vid Akademiska sjukhuset är inspekterad och godkänd för genomförandet av 
“First-in-human” studier. 
 
www.clinicaltrialconsultants.se 


